CASES OG SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION

Dette er et redskab, der er udviklet som støtte til fælles faglig
dialog og refleksion på tværs af personale i børnehaveklasse
og 1. klasse på jeres skole. Formålet er, at I sammen kan drøfte,
hvordan I kan sikre de bedste muligheder for, at alle elever kan
få en god læsestart.

Brug cases og støttespørgsmålene til at udvikle og styrke jeres
fokus på afkodningsvanskeligheder hos eleverne. Det er en god
ide, at I forbereder jeres dialog ved at orientere jer i vidensnotat
om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder, inden I anvender cases og støttespørgsmål.

Redskabet er målrettet børnehaveklasseledere og -pædagoger, dansklærere og pædagoger i 1. klasse, læsevejledere og
skoleledelse.

Viktor er glad for tal, men har svært ved bogstaver
Viktor kan godt lide sine lærere og venner, men han
kan ikke lide, når de arbejder med bogstaver.
Familien vil gerne vide, hvad skolen kan gøre for at
hjælpe Viktor og fortæller i den sammenhæng, at
faren også har haft svært ved at lære at læse.
Viktor er begyndt i børnehaveklasse. Han kan godt lide
sine nye venner og nye lærer Anne Mette. Han synes, at det
er spændende med alt det nye, som hverdagen i skolen
tilbyder. Især er han glad for tal – det føler han, at han er
god til. Bogstaver er ikke lige så sjovt. Det, synes Viktor, er
meget svært.
Anne Mette opdager hurtigt, at Viktor har begrænsede
sproglige forudsætninger for læsning. Han kender ikke
så mange bogstaver, og han har svært ved at identificere
lyde i ord. For eksempel kan Viktor godt udpege bogstavet
V, som han selv starter med, men han kan ikke nævne de
andre bogstaver i sit navn. Han kan heller ikke identificere
den første lyd i velkendte ord som mus.
Anne Mette ved fra klassetest og øvrigt kendskab til Viktor,
at Viktors ordforråd er alderssvarende.

Anne Mette kommer med
eksempler fra skoledagen.
Forældrene fortæller ved mødet, at Viktors far og en ældre
kusine også har haft svært ved at lære at læse i skolen, og
at Viktor i børnehaven havde en talepædagog tilknyttet
på baggrund af udtalevanskeligheder. Anne Mette ved,
at udtalevanskeligheder i sig selv ikke behøver at hænge
sammen med risiko for at udvikle afkodningsvanskeligheder. Men samtidig ved hun, at udtalevanskeligheder i
kombination med andre risikofaktorer, som for eksempel
ordblindhed i familien, kan være et risikotegn. Derfor er
hun opmærksom og overvejer, hvordan hun kan inddrage
den viden i samarbejdet med familien og eventuelt en
logopæd.
Familien vil gerne vide, hvad skolen kan gøre
Forældrene er meget opsøgende i forhold til, hvad skolen
kan tilbyde, da de også oplever, at Viktor synes, at bogstaver er svære. De er også bekymrede for, om det på sigt
kan påvirke Viktors glæde ved at gå i skole. De vil gerne
vide, hvad Anne Mette og skolen kan tilbyde, så Viktor kan
få gode læsefærdigheder, som er et vigtigt grundlag for at
tilegne sig viden og færdigheder.

Flere i Viktors familie har haft svært ved at lære at
læse
Ved en skole-hjem-samtale fortæller Anne Mette, at Viktors
ordkendskab er alderssvarende, men at han kender færre
bogstaver end sine jævnaldrende og har lidt sværere ved at
arbejde med lydene i ord.
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Støttespørgsmål
Viktor kender færre bogstaver end sine jævnaldrende og har sværere ved at identificere
lyde i ord. Hvordan vil I imødekomme Viktors udfordringer?

1. Undervisning
•
•
•

Hvad er I særligt opmærksomme på her?
Hvad har Viktor behov for?
Hvordan kan Viktors behov imødekommes i klasseundervisningen, og er der behov for gruppeundervisning og eventuelt
supplerende indsats?

Notér

2. Samarbejdet med forældre eller anden familie
•
•
•

Hvordan kan I inddrage familien i Viktors udvikling?
Hvilke ønsker har I til samarbejdet med familien, og hvordan kan I understøtte samarbejdet?
Hvad har familien behov for fra jer?

Notér

3. Fremtidig planlægning
•
•

Hvordan kan I give Viktor mulighed for at være på forkant med indholdet i de undervisningsaktiviteter, der har fokus på bogstav- og lydkendskab og begyndende analyse- og syntesefærdigheder i læsning og stavning?
Hvilken viden om Viktors behov er vigtige at videregive i overgangen til 1. klasse, hvor der også sker et lærerskifte?

Notér
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Maya elsker billedkunst og er endnu ikke så
sikker i det danske sprog
Maya har svært ved at komme i gang med opgaver, og
det tager længere tid for hende at løse opgaverne end
resten af klassen. Mayas forældre kommer fra Syrien,
og de taler ikke så godt dansk. Mayas ældre søskende
går også på skolen, men har ikke de samme udfordringer som Maya.
Maya går i 1. klasse. Maya har mange gode venner i sin
klasse, og hun kan rigtig godt lide sine lærere. Camilla
er klasselærer, og Maya har Camilla i dansk, engelsk og
billedkunst. Maya synes, at nogle af fagene er svære. Hun er
i hvert fald ikke lige så hurtig til at løse opgaverne som de
fleste klassekammerater. Til gengæld er hun rigtig god til at
tegne, så hun elsker, når de har billedkunst med Camilla.

Maya har dansk som
andetsprog
Mayas forældre er fra Syrien, og hun er født og opvokset
i Danmark. Mayas forældre taler ikke særlig godt dansk.
Forældrene fortæller, at Mayas ældre søskende ikke har
haft svært ved at lære at læse, og at Maya har været med
i børnehavens gruppe med en sprogpædagog, hvor de
blandt andet lavede dialogisk læsning. Forældrene har
ikke udtrykt bekymring, og de er glade for skolens tilbud til
Maya og gør, hvad de kan for at bakke op hjemme.

Lærerne er opmærksomme på Mayas sproglige
udfordringer
Camilla har, siden hun begyndte som klasselærer, været
opmærksom på, at Maya har begrænsede sproglige
forudsætninger og vanskeligheder i den første læse- og
staveudvikling. Børnehaveklasselæreren Marianne havde
fortalt om Mayas udfordringer med bogstaver og lyde og
hendes begrænsede ordforråd. I børnehaveklassen fik
Maya derfor regelmæssigt undervisning på et mindre hold
med fokus på bogstaver og sproglyde.
Maya har svært ved at følge med i flere fag
Maya har stadig i starten af 1. klasse svært ved den
begyndende læsning. For eksempel kan hun udpege og
benævne bogstaverne i sit eget navn, men ikke så mange
andre. Maya er også udfordret i sin opmærksomhed på
sproglyde. Hun kan for eksempel ikke fortælle, hvad der
er tilbage, hvis lyden /m/ fjernes fra ordet mur. Camilla har
taget en ordforrådstest med Maya, og her kan Maya udpege
og benævne færre ord end sine jævnaldrende.
Camilla og Mayas andre lærere oplever, at det er svært
for Maya at følge med, gå i gang og nå sine opgaver i flere
sammenhænge og på tværs af fag.
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Støttespørgsmål
Maya har begrænset bogstavkendskab, begrænset sproglydsopmærksomhed, begrænset ordforråd og vanskeligheder med analyse og syntese i den første læsning og stavning. Hvordan vil I
imødekomme Mayas udfordringer?

1. Undervisning
•
•
•

Hvad er I særligt opmærksomme på her?
Hvad har Maya behov for?
Hvordan kan Mayas behov imødekommes i klasseundervisningen, og er der behov for gruppeundervisning og eventuelt
supplerende indsats?

Notér

2. Samarbejdet med forældre eller anden familie
•
•
•

Hvordan kan I inddrage familien i Mayas udvikling?
Hvilke ønsker har I til samarbejdet med familien, og hvordan kan I understøtte samarbejdet?
Hvad har familien behov for fra jer?

Notér

3. Fremtidig planlægning
•
•

Hvordan kan I give Maya mulighed for at være på forkant med indholdet i de undervisningsaktiviteter, der har fokus på bogstav- og lydkendskab og analyse og syntesefærdigheder i læsning og stavning?
Hvordan kan I støtte Mayas ordforrådsudvikling?

Notér
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Anton er en aktiv dreng med begrænsede
sproglige forudsætninger
Anton kommer ofte til at forstyrre sig selv og andre i
undervisningen, da han har svært ved at sidde stille.
Han har også svært ved at lære at læse. Forældrene
er ikke bekymrede og er sikre på, at Anton nok skal
komme efter det i de ældre klasser.
Anton har snart sommerferie. Han skal i 1. klasse efter
ferien, hvor han skal have nye lærere. Anton kan godt lide
sin nuværende børnehaveklasselærer Kristian og alle de
gode venner, han har fået i skolen. Han er især glad for
idrætstimerne og frikvarterne, hvor han kan spille bold
med de andre.

Familien er ikke bekymrede
for Antons læsning
Kristian taler ofte med Antons forældre, men de er ikke
bekymrede for Antons læsning. De er sikre på, at det nok
skal komme. Antons interesser er et andet sted end skole
lige nu. Når han bliver ældre og mere moden, skal interessen for læsning nok komme, mener de.
Forældrene fortæller også, at der ikke er ordblindhed i
familien. I børnehaven var det på tale, at han skulle vente
et år med skolestart. Antons svagere ordforråd førte ikke til
kontakt med talepædagog i børnehaven.

Kristian bemærker, at Anton har udfordringer med bogstavkendskab, sproglydsopmærksomhed og et begrænset
ordforråd. Anton kan udpege og benævne bogstaverne i
sit eget navn, men glemmer ofte, hvad andre bogstaver
hedder, og hvordan de lyder. Da Kristian sammen med
læsevejlederen sprogvurderer Anton, kan Anton identificere forlyden i halvdelen af ordene i testen og kender færre
ord end sine jævnaldrende. Anton er derfor i en periode af
børnehaveklassen på et mindre hold med fokus på bogstaver og sproglyde.
Anton har svært ved at sidde stille i timerne
Anton er meget aktiv og kan bedst lide de fysiske undervisningsaktiviteter, frikvarterer og at være udendørs. Han
har svært ved at sidde stille og koncentrere sig om den
samme opgave i længere tid. Kristian oplever, at Anton
kommer til at forstyrre sig selv og andre. Det betyder, at Anton arbejder langsomt og sjældent får færdiggjort opgaver.
Desuden observerer Kristian, at der har været ingen eller
meget lidt udvikling i resultaterne for Antons sproglige
forudsætninger og tidlige skriftsproglige færdigheder i
løbet af børnehaveklassen.
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Støttespørgsmål
Anton er en aktiv dreng med begrænset bogstavkendskab, begrænset sproglydsopmærksomhed, begrænset ordforråd og vanskeligheder med analyse og syntese i den første læsning og
stavning. Hvordan vil I imødekomme Antons udfordringer?

1. Undervisning
•
•
•

Hvad er I særligt opmærksomme på her?
Hvad har Anton behov for?
Hvordan kan Antons behov imødekommes i klasseundervisningen, og er der behov for gruppeundervisning og eventuelt
supplerende indsats?

Notér

2. Samarbejdet med forældre eller anden familie
•
•
•

Hvordan kan I inddrage familien i Antons udvikling?
Hvilke ønsker har I til samarbejdet med familien, og hvordan kan I understøtte samarbejdet?
Hvad har familien behov fra jer?

Notér

3. Fremtidig planlægning
•
•
•

Hvordan kan I give Anton mulighed for at være på forkant med indholdet i de undervisningsaktiviteter, der har fokus på
bogstav-lydkendskab og analyse og syntesefærdigheder i læsning og stavning?
Hvordan kan I støtte Antons ordforrådsudvikling?
Hvilken viden om Antons behov er vigtige at videregive i overgangen til 1. klasse, hvor der også sker et lærerskifte?

Notér
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Du står med en del af en samlet
videnspakke
En præsentationsvideo af
den samlede videnspakke

Vidensnotat

En video til
samarbejdet
med forældre eller
anden familie

Podcast med en skole, der arbejder systematisk
med forebyggelse af afkodningsvanskeligheder
i indskolingen

Tre årshjul

Tre cases og spørgsmål
til refleksion

skandinaviske
Hvad siger den forskning?
og internationale
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Danmarks Evalueringsin
sministeriet
Undervisning
og Kvalitet
Undervisning

Styrelsen for

Dialogkort

Du kan finde udgivelser og
produkter om
Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder på emu.dk

